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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se zcela shoduje s jejím názvem a stanovenými cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je přehledně členěna do kapitol a podkapitol, jednotlivé části jsou logicky navazující. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Práce obsahuje všechny požadované formální náležitosti, odborná terminologie je použita vhodně a správně. 

Obsahuje několik překlepů a gramatických chyb (např. clindamycin x clyndamycin) 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Teoretická část obsahuje několik obrázků, doplnila bych ještě obrázky nebo fotografie ilustrující jednotlivé fáze 

onemocnění a typy eflorescencí. Grafy praktické části jsou přehlené a autorka z nich vyvozuje odpovídající závěry.  

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Literární zdroje jsou správně odcitovány, v souladu s platnými normami, chybí rozdělení na monografie, 

periodické a elektronické zdroje. 

    1           2     3       4 

 



 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Autorka čerpala z 33 literárních zdrojů, převažují zdroje elektronické. Použitá bibliografie je vhodná a počet zdrojů 

dostatečný. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Text teoretické části práce komplexně popisuje anatomii kůže a jejích adnex, patologické změny kůže, příčiny 

vzniku a možnosti léčby rosacey (lokální, systémová i fyzikální ). 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část práce se zabývá vyhodnocením dotazníků, popisuje některé magistraliter přípravky vhodné k léčbě 

rosacey a v jejím závěru autorka zpracovala přehledné tabulky porovnávající působení lokálně aplikovaných léčiv a 

léčivé kosmetiky. Počet respondentů dotazníkového šetření je dostačující pro tento typ práce. Dotazníkové šetření 

je vhodně doplněno grafy, závěry jsou vyvozeny správně a logicky. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části je zcela v souladu s metodikou školy. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze a závěr práce jsou formulovány jasně a přehledně, vyvozená doporučení jsou aplikovatelná do každodenní 

práce farmaceutického asistenta např. formou konzultace s klienty lékáren. 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Autorka zvolila zajímavé téma absolventské práce, přehledně zpracované téma by mohlo tuto problematiku 

dostat do povědomí veřejnosti i zdravotnických pracovníků. Jako budoucí farmaceutický asistent může vyvozené 

závěry a zmíněná doporučení použít v rámci poradenské činnosti lékárny. 

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
V textu často používáte zkratky IVLP a IPLP. Co znamenají a která z nich je správně? 



 

Setkala jste se během praxe v lékárně se zájmem pacientů o poradenství ohledně rosacey? 

V teoretické části zmiňujete možnost terapie pomocí perorálních antibiotik. Jsou všechny zmíněné účinné látky na 

našem trhu dostupné? Pokud ne, jakou cestou by je bylo možné získat? 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 6.6.2015      Podpis:         

  


